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1.1  Om det här dokumentet

Det här dokumentet beskriver Tinytag-loggsystemet för 
radiodata.

Det här dokumentet beskriver också egenskaperna hos 
programmet Tinytag Explorer samt Radio Gateway-
tjänsten som används för att hantera systemet. 

Alla användare uppmuntras att uppgradera till den 
senaste versionen av Tinytag Explorer. 

Alla som använder Tinytag Ultra Radio-produkter måste 
köra Tinytag Explorer version 4.9 eller senare.

Den senaste versionen av programvaran kan hämtas från:

www.tinytag.info/support

Informationen i det här dokumentet täcker in 
versionerna 4.7 av programvaran samt senare versioner.



2 Innehåll 

02

1 Teknisk bruksanvisning – Tinytag loggenhet  
för radiodata 1

1.1 Om det här dokumentet 1

2 Innehåll 2

3 Dator för Radio Gateway-tjänsten –Krav 3

4 Översikt över radiosystemkomponenter 4

4.1 Tinytag Explorer 4

4.2 Radio Gateway-server 5

4.3 Mottagare 6

4.4 Radiologgenhet 6

4.5 Repeater 6

4.6 Mottagarkablar 6

4.7 Meshnätverk 7

5 Punkt till punkt-radio 8

6 Mottagarens konfigurationer 9

6.1 Direkt 9

6.2 Flera mottagare 9

6.3 Flera datorer styr Radio Gateway-tjänsten 9

 Mottagarens konfiguration (fortsättning) 10

 Mottagarens konfiguration (fortsättning) 11

6.4 Repeater 12

6.5 Intilliggande mottagare 12

7 Meshnätverkets beteende 13

7.1 Starta en enhet 13

7.2 Flytta en enhet 13

7.3 Starta Radio Gateway-tjänsten 13

7.4 Starta mottagaren 13

7.5 Redundant routing 13

 Meshnätverkets beteende (fortsättning) 14

 Meshnätverkets beteende (fortsättning) 15

 Meshnätverkets beteende (fortsättning) 16

7.6 Radiokonfiguration 17

7.6.1 Justera radioräckvidden 17

7.6.2 Mottagningskänslighet 17

7.6.3 Sändningseffekt 17

7.7 Mycket långsamma loggningsintervall 17

7.8 Mycket snabba loggningsintervall 18

7.9 Datastruktur 18

7.10 Larm 18

8 Knappar och lampor 19

9 Snabb installation 20

9.1 Inledning 20

9.2 Mottagaren först 20

9.3 Närliggande loggenheter därefter 20

9.4 Avståndsordning 20

9.5 Stressa inte 20

9.6 Överföra nätverket till en ny plats 20

10 Felsökning 21

10.1 Statusindikatorn i Tinytag Explorer
 blinkar rött 21

10.2 Brandväggens konfiguration 21

11 Dataloggning 22

11.1 Inga stopp 22

11.2 Tidszoner 22

11.3 Aktuella avläsningar 22

12 Andra Radio Gateway-funktioner 23

12.1 Modbus 23

12.2 Dataexport 23

12.3 Eget Radio Gateway-tjänst-protokoll 24

13 Modbus 25

13.1 Egenskaper och register 25

13.2 Enheter 25

13.3 Förväntade värden 25

13.4 Enhetsidentifierare 25

13.5 Funktionskoder 25

13.6 32-bitarsvärden 25

13.7 Uppdateringsstatus 25

13.8 Ansluta enheter 25

13.9 Egenskaper som saknas 26

13.10 Samtidiga anslutningar 26

13.11 Modsak 26

14 Effekt 27

14.1 Batterier 27

14.2 Lågenergivarningar 27

14.3 Meshnätverkets effekt 27

15 Överensstämmelse med direktiv 28

Anteckningar 29



3  Dator för Radio Gateway-tjänsten – Krav

03

Systemkraven för körning av Radio Gateway-tjänsten 
på en dator visas nedan. Observera att ytterligare 
systemkrav gäller om du kör Tinytag Explorer på  
samma dator.

Operativsystem: Windows Vista, 7, 8, 8.1  
 eller 10 (x86- och  
 x64-bitarsversioner) 

Processor: 200 MHz Pentium III-   
 processor eller bättre

Minne: 512 Mb

Hårddiskutrymme: Minst 30 Mb ledigt

Bildskärm för installation: Minst 256 färger, 
  upplösning 800 x 600

 Kraven för att köra Radio  
 Gateway-tjänsten på en  
 befintlig server visas  
 nedan. 

CPU-tid: Försumbar 

Minne: 20 Mb 

Hårddiskutrymme: Normalt 10 Mb för  
 program, 5 Mb för data. 



4.1 Tinytag Explorer-programmet

Radioversionen av Tinytag Explorer installeras med 
samma installationsdisk som vanliga Tinytag Explorer, 
men en annan aktiveringskod används. Den här 
aktiveringskoden lägger till ”radio”-fl iken i dialogrutan 
för radiokonfi guration. Här kan användaren konfi gurera 
en Radio Gateway-server som Tinytag Explorer sedan 
kan ansluta till.

Övriga delar av Tinytag Explorer är oförändrade. 
Funktionerna för grafer och dataexport fungerar på 
samma sätt hos både kabelanslutna och radioanslutna 
loggenheter. Det går att skapa en sammanställning 
med data från blandade kabelanslutna/radiobaserade 
källor. Du kan visa den här sammanställningen i vanliga 
(ej radio) versioner av Tinytag Explorer. Användare som 
använder kabelanslutna loggenheter kan börja använda 
radiotekniken med minimal påverkan på de befi ntliga 
processerna.

4  Översikt över radiosystemkomponenter

Nyckel till Tinytag radiosystemkomponenter

Tinytag radiologgenhet

Tinytag Explorer

Server

Tinytag repeater

Tinytag Radio Gateway-tjänst

Master

Tinytag mottagare

Tinytag mottagarkablar

Slav

04
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4.2  Radio Gateway-tjänsten

Radio Gateway-tjänsten installeras med Tinytag Explorer.

Radio Gateway är en Windows-tjänst. Detta innebär 
att den körs i bakgrunden så snart som datorn startas. 
Dess syfte är att ansluta till radiomottagaren, sortera 
mätningarna och göra informationen tillgänglig för 
Tinytag Explorer. Radio Gateway-tjänsten buffrar 
mätningar (och annan data) på disken i filer som har 
filändelsen .jf och som använder ett eget filformat. 

I ett nätverksanslutet system måste Radio Gateway-
tjänsten installeras på den dator som är ansluten direkt 
till mottagaren. Informationen görs sedan tillgänglig till 
alla nätverksanslutna datorer som kör radioversionen av 
Tinytag Explorer.

Den kan användas i olika konfigurationer: 

4. Radio Gateway-tjänsten installeras på en gammal 
dator på en smutsig plats nära mottagaren. Tinytag 
Explorer körs på en ren och snygg dator som står  
i en prydlig kontorslokal.

Observera att det här i regel innebär att det endast 
finns en dator som kör Radio Gateway-tjänsten i 
systemet. Systemet kan köras på mer än en dator. 
Konfigurationen beskrivs senare i avsnittet ”Mottagarens 
konfigurationer”.

NÄTVERK

NÄTVERK

2. Radio Gateway-tjänsten installerad på en server. 
Många andra användare på samma kontor kör Tinytag 
Explorer.

3. Radio Gateway-tjänsten installeras på en användares 
dator. Många andra användare på samma kontor kör 
Tinytag Explorer.

1. Fristående. Radio Gateway-tjänsten och Tinytag 
Explorer behöver inte finnas på samma dator, även 
om de ofta installeras på samma dator. Den här 
konfigurationen är den vanligaste eftersom den är 
enklast.

NÄTVERK
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I idealfallet ska Radio Gateway-tjänsten vara igång 
24/7 så att den kan samla in och sortera all data. Inga 
mätningar förloras om datorn stängs av i upp till två 
(2) veckor (med 10 minuters mätintervall) men detta 
påverkar batteriets livslängd och det kan uppstå en 
fördröjning i visningen av nya mätningar på grund av 
behovet att åter skicka ut cachade mätningar. Om Radio 
Gateway-tjänsten stängs kommer systemet att känna 
av alla mätningar som inte togs emot under första 
överföringen, samt ombesörja en ny överföring. Detta 
säkerställer att inga mätningar förloras permanent.

Kontrollera att följande inställningar är rätt så att du får 
bästa prestanda om ditt eget programsystem förlitar sig 
på Radio Gateway-tjänsten.

Alternativet ”Autostarta gateway servicenät när denna 
dator sätts på” måste ha markerats. Tinytag Explorer 
startar själv Windows-tjänsten om den inte är igång, men 
andra program kanske inte gör detta. Den måste startas 
automatiskt. 

4.3  Mottagare

När en mottagare har anslutits till Radio Gateway-
tjänsten blir den här anslutningen den punkt där 
information kommer in respektive lämnar meshnätverk-
systemet.

Meshnätverkets huvudsakliga syfte är att hitta ett sätt 
att styra information nedströms i riktning mot den dator 
som kör Radio Gateway-tjänsten. Det är detta beteende 
som ger ”mottagaren” sitt namn. I det fysiska skiktet 
(radioskiktet/punkt till punkt) beter sig loggenheten 
och mottagaren identiskt – båda är radiosändare och 
radiomottagare.

Mottagare kan ha många olika utföranden. I vissa fall 
behöver mottagaren inte anslutas direkt till Radio 
Gateway-tjänsten. Dessa beskrivs i ett senare kapitel.

Om den mottagaranslutna datorn stängs av stoppas 
kommunikationerna mellan Radio Gateway-tjänsten 
och mottagaren. Mottagaren har dock reservbatterier 
som håller den i drift och meshnätverket upprätthålls. 
Enskilda dataloggenheter lagrar sina mätningar tills 
att kommunikationen med gatewayenheten kan 
återupprättas. När datorn startar om igen kommer 
radiogatewayenheten att begära överföring av alla 
lagrade data.

4.4  Radiologgenhet

Radiologgenheten deltar i meshnätverket precis som 
någon annan enhet, men det viktigaste är att den också 
utför mätningar.

När en mätning har genomförts sparas värdena lokalt. 
Dessa överförs sedan till datorn (och till Radio Gateway-
tjänsten) via meshnätverket.

4.5  Repeater

En mottagare som inte är ansluten till någon dator kan 
fungera som en repeater och utöka räckvidden i en 
installation. Den kan även ansluta till andra enheter som 
har svag kommunikation.

4.6  Mottagarkablar

Mottagarens kablar är USB-kablar med fem (5) meters 
längd. Dessa visas som en virtuell kommunikationsport.

06
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4.7  Meshnätverk 

Alla enheter i radiosystemet ingår i ett meshnätverk.
Nyckel till Tinytag radio-
systemkomponenter

Det fi nns en bra översikt över den allmänna funktionen 
hos meshnätverk i onlinehjälpen till Tinytag Explorer 
Radio, under avsnittet ”Systemets delar”.

Meshnätverk passar perfekt för Meshdataloggning 
eftersom de har följande egenskaper:

1. Robusthet. Meshnätverket låter information passera 
runt hinder. En skåpbil som parkeras framför en 
dataloggenhet orsakar t.ex. inga problem eftersom 
loggenheten kan skicka sin information till mottagaren 
via en annan enhet. Meshnätverket anpassar sig efter 
rörliga föremål – det är självreparerande.

2. Låga installationskostnader. Det är ofta möjligt att 
”kasta in” dataloggenheter på mätningsplatser och 
det hela fungerar smidigt ”av sig självt”. Systemet kan 
automatiskt upprätta ett nät som ansluter alla enheter. 
Därmed elimineras steget med ”radioundersökning” 
som annars är nödvändigt för radiolänkar punkt till 
punkt.

Tinytags meshnätverk har fl era fördelar:

1. Alla enheter kan anslutas till meshnätet. Vissa 
meshnätverkssystem från andra återförsäljare skiljer 
mellan ”meshrouterhubbar” (som ofta är nätdrivna 
och vars placering måste göras noggrant) och 
”sändare” som inte är anslutna till meshnätverket. 
Tinytag-lösningen är mer robust eftersom det fi nns 
fl er meshanpassade enheter vilket gör det möjligt 
att få fram ett mer eff ektivt meshnätverk. Antalet 
redundanta routingalternativ är en viktig parameter 
som kommer att behandlas senare.

2. Alla enheter kan omkonfi gureras via fj ärranslutning. 
Detta är möjligt eftersom alla enheter ”lyssnar” över 
meshnätverket.

3. Alla enheter är loggenheter, och inga data förloras vid 
momentana avbrott i radiosändningen (till exempel 
om en skåpbil kör framför loggenheten) eller tillfälliga 
avbrott (om skåpbilen parkeras över natten). Den 
här funktionen förlitar sig även på att enheterna kan 
”lyssna” över meshnätet, eftersom Radio Gateway-
tjänsten kan begära extraöverföringar.

LOKAL REGISTRERING

N
ÄT

VE
RK

HINDER

Tinytag
Radiologgenhet

Tinytag
Mottagare

Tinytag
Repeater

Radio Gateway-
tjänsten

Tinytag
Explorer

Hinder

Kommunikationsväg

Alternativ
Kommunikationsväg

Utanför räckvidden 
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Olika radiofrekvenser används för olika länder.

869,8 MHz Används inom EU. Enheter som 
använder den här frekvensen 
kan identifieras genom ett 
artikelnummer som slutar på 
–A. Äldre artikelnummer som 
inte har en enstaka bokstav i 
artikelnumrets suffix använder 
också den här frekvensen.

917,8 MHz Används i Australien. Enheter 
som använder den här 
frekvensen kan identifieras 
genom ett artikelnummer som 
slutar på –B.

Komponenter som använder olika frekvenser kan inte 
kommunicera med varandra.

Radion använder FSK-modulering med en avvikelse på 
+/-32 kHz.

Överföringens effekt är <5 mW inom EU och <3 mW  
i Australien och.

Typisk räckvidd   100 m – Ultra Radio 
i ett område utan hinder:  200 m – Plus Radio 

Dessa frekvenser går lätt igenom de flesta inner- och 
ytterväggar, men räckvidden kan reduceras.

Räckvidden kan variera ganska mycket inomhus. 
Den reduceras oftast till mellan 30 % och 80 % av 
hela täckningsområdet. I vissa fall kan räckvidden 
öka, ibland med upp till dubbla jämfört med den 
nominella räckvidden. Detta kan bero på ”tursamma” 
reflektioner från andra byggnader, ståltak osv. Dessa 
variationer innebär fördelar för meshnätverket eftersom 
den ”otursamma” majoriteten kan vidaresända sin 
information via den ”tursamma” signalen som har extra 
stor räckvidd.

Radiosystemet fungerar väl både inomhus och utomhus. 
Frekvenserna går i regel igenom dörrtätningar, fönster, 
ventilation osv. Även om radiovågorna inte kan gå 
igenom metallväggar (till exempel kylskåp eller skjul 
i korrugerad plåt) så kommer signalen troligen att ta 
sig igenom öppningar runt dörrtätningar och andra 
öppningar.

Dessa frekvenser absorberas bara marginellt av vatten. Våta 
väggar är inte något problem, men signalen tar sig inte 
igenom ett rum där det finns hyllor fulla med t.ex. frukt.

Antennen ska helst stå lodrätt. Det mesta av energin sänds ut 
vinkelrätt mot antennen.

Ultra Radio-produkter kan väggmonteras eller placeras 
plant på en yta, till exempel en hylla eller en bordsskiva. 
De ska orienteras enligt nedanstående exempel. 
Loggenheten och antennen ska inte båda monteras 
lodrätt.

Radion påverkas av synfältet. Observera att ”synfält” 
avser antennens synfält – inte ditt eget synfält när du  
står ovanför en loggenhet på golvet!
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6.1 Direkt

Mottagaren ansluts i regel direkt till den dator som kör 
Radio Gateway-tjänsten (via en fem meter lång USB-
kabel).

Den är konfigurerad som en Master gateway vilket betyder 
att den samlar in mätningar, sparar mätningarna lokalt på 
hårddisken, hanterar extraöverföringarna i syfte att fylla 
i data som eventuellt har missats, och gör all information 
tillgänglig för Tinytag Explorer och andra program.

Det finns en förlängningskabel för mottagare som har 
ASCRF-artikelnummer, om mottagarens idealplats inte ligger 
inom smidigt räckhåll för en dator. Denna är av typen CAB-
0023-XM (där X är kabelns längd i meter,  
upp till 50 m).

Du kan använda en RS232/Ethernet-adapter om mottagaren 
måste stå längre bort från datorn. Radio Gateway-
programmet vet inte om att mottagaren är fjärransluten, 
förutsatt att RS232/Ethernet-adaptern tillhandahåller en 
virtuell kommunikationsport på  
datorn där programmet körs.

Radio Gateway-tjänstens standardinställning kommer 
automatiskt att skanna alla kommunikationsportar och 
försöka hitta mottagare. Det går även att konfigurera 
kommunikationsporten manuellt om datorn även har andra 
enheter som använder kommunikationsportarna.

6.2 Flera mottagare

Flera mottagare kan ge:

Redundans

Radiosystemet fortsätter fungera även om en mottagare 
är ur funktion.

Räckvidd

Föreställ dig ett radiosystem som täcker in två lager, men 
där radiolänken mellan respektive lager är otillförlitlig när 
alla dörrar stängs över natten.

Det kan vara lämpligt att placera en mottagare i 
respektive lager.

Kapacitet

Det finns en gräns för hur mycket radiotrafik som en 
ensam mottagare kan hantera. Om du har flera mottagare 
kan kapaciteten höjas eftersom de kan dela trafik.

Det är bättre att placera de två mottagarna i motsatta 
ändar av en stor lagerbyggnad som innehåller många 
radioenheter. Varje radiologgenhet kommer att hitta 
ett meshnät för sin närmaste mottagare. För att den 
här trafikdelningen ska inträffa får de inte befinna sig 
inom varandras radioräckvidd. Om de två mottagarna 
i lagerbyggnaden står intill varandra kommer båda att 
höra all trafik.

6.3 Flera datorer styr Radio Gateway-tjänsten

Alla datorer som är anslutna till en mottagare måste köra 
Radio Gateway-tjänsten.

En av dessa måste ha konfigurerats som Master gateway. 
Funktionen beskrivs i avsnittet om Direkt konfiguration. 
En Master gateway samlar in alla mätningar och gör 
informationen tillgänglig för Tinytag Explorer och andra 
program.

Alla andra datorer som har anslutits till en mottagare 
måste vara konfigurerade som Slave gateway. En Slave 
gateway är ett mycket resurssnålt program som helt 
enkelt vidaresänder data mellan alla anslutna mottagare 
och en Master.
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Ansluter till mottagare?

Information från 
mottagare

Avläsningar sorterade?

Avläsningar sparade på 
hårddisk?

Information tillgänglig 
för Tinytag Explorer?

Lägsta antal i ett 
system.

Högsta antal

Master Gateway

Ja. Den ansluts till 
alla mottagare som är 
anslutna till den här 
datorn.

Bearbetas lokalt.

Ja.

Ja.

Ja.

1

1

Slave Gateway

Ja. Den ansluts till 
alla mottagare som är 
anslutna till den här 
datorn.

Vidaresändning till 
Master Gateway för 
bearbetning.

Nej.

Nej.

Nej.

0

ingen begränsning
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6  Mottagarens konfi gurationer (fortsättning)

En mottagare kan ha små skillnader i beteende 
beroende på om den är ansluten till en Master- eller 
Slave-gateway. En mottagare som förlorar kontakten 
med en Master-gateway (eventuellt på grund av att 
datorn har stängts av) fortsätter att hålla kontakten med 
meshnätverket runt den aktuella mottagaren. Detta 
säkerställer att meshnätverket är klart för användning så 
snart som datorn där Radio Gateway-tjänsten körs har 
startat om.

En mottagare som förlorar kontakten med en Slave-
gateway kommer inte längre att utföra sina uppgifter 
i det lokala meshnätverket. Andra radioenheter växlar 
över till en annan mottagare inom en timme. Det är 
därför inte lika viktigt att alla datorer som kör en Slave-
gateway lämnas igång 24/7.

NÄTVERK (SKICKAR TILLBAKA INFORMATION TILL HUVUDMOTTAGAREN)

NÄTVERK (SKICKAR TILLBAKA INFORMATION TILL HUVUDMOTTAGAREN)
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6.4 Repeater

En mottagare som inte är ansluten till någon dator 
kommer, på samma sätt som alla andra radioenheter, 
att fortsätta fungera som en enhet i meshnätverket. Den 
kan fungera som en repeater för andra enheter som har 
dålig kontakt med andra enheter i meshnätverket, eller 
användas för att förbättra räckvidden för en installation.

6.5 Intilliggande mottagare

En mottagare som har ett ASCRF-artikelnummer kan 
anslutas till en annan mottagare av samma typ med hjälp 
av en CAB-0026-XM-kabel (där X är längden i meter, upp 
till 50 m).

I det här läget kommer mottagarparet att delta 
i meshnätverket via kabeln. De vidarebefordrar 
information från varandra, i vardera riktningen, mer 
eff ektivt än om radio hade använts för samma sak.

Den här konfi gurationen kan användas som en 
brygga mellan öar i meshnätverket – till exempel vid 
sammankoppling mellan ett lager och ett kyllager 
med stålväggar. Den här modellen ska i regel endast 
användas om det inte är möjligt att ansluta mottagaren 
till en dator.

12

VÄGG
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7  Meshnätverkets beteende

7.1 Starta en enhet

När en enhet startas första gången skickar den nya 
mätningar nedströms så snart som den har radiokontakt 
med en annan enhet. Om ett meshnätverk har upprättats 
bör detta inträff a inom några minuter.

När Radio Gateway-tjänsten ser den första av dessa 
mätningar vet den att det fi nns en ny loggenhet. Vid 
den här tidpunkten ska den snabbt kunna fastställa 
loggenhetens identitet samt börja samla in mätningar 
och begära nya överföringar om någon mätning har 
förlorats.

7.2 Flytta en enhet

När en enhet fl yttas från en plats i meshnätverket till en 
annan kan det ta mellan 30 och 60 minuter att räkna ut 
dess nya plats i meshnätverket.

Den här processen arbetar med en 30-minuterscykel. 
Efter förfl yttningen kanske loggenheten inte anpassar 
sig helt förrän efter en hel arbetscykel.

7.3 Starta Radio Gateway-tjänsten

När Radio Gateway-tjänsten startas för första gången 
måste den vänta på att ett datapaket ankommer från 
varje loggenhet innan den vet vilka loggenheter som 
fi nns i meshnätverket. Detta är en annan process som 
tar upp till ett loggningsintervall för varje loggenhet.

Ett undantag är loggenheter som redan tidigare har 
upprättat en direkt anslutning till mottagaren (och inte 
via några repeaters i meshnätverket) inom de senaste 
fyra dagarna. Systemet kontrollerar omedelbart om 
loggenheterna fi nns inom direkt räckvidd.

Detta förutsätter återigen att det fi nns ett väletablerat 
meshnätverk – mottagarna ska inte slås på samtidigt.

7.4 Starta mottagaren

Mottagarna måste hitta sin plats i meshnätverket på 
exakt samma sätt som en loggenhet. 30 minuter extra 
läggs till i scenariot under ”Starta Radio Gateway-
tjänsten”.

Om Radio Gateway-tjänsten stängs av, eventuellt över 
natt, kan du undvika fördröjningen genom att låta 
mottagaren vara igång. För mottagare som förlitar sig på 
extern USB-matning är det möjligt att låta mottagaren 
drivas från USB-hubben medan datorn är avstängd. Den 
här lösningen är beroende av att USB-hubbens spänning 
fi nns kvar.

7.5 Redundant routing

Det bästa sättet att få tillförlitlig kommunikation är att ge 
redundanta routingalternativ Varje enhet ska ha minst två 
övriga enheter framför sig – helst fl er.

Ibland kommer en radioenhet att upptäcka att ett enskilt 
datapaket inte har tagits emot av den intilliggande 
enheten nedströms. Detta kan antingen bero på ett 
momentant hinder eller momentana radiostörningar. 
Tinytag radiobaserade mesh-enheter kan reagera 
på den typen av information mycket snabbt genom 
att omedelbart växla till den näst bästa signalvägen 
nedströms. Det är inte något problem även om det är ett 
hopp i sidled – informationen kommer ändå igenom med 
några sekunders fördröjning. På det här sättet kommer 
meshnätverket oavbrutet att anpassa sig efter växlande 
radiostörningsmönster för att signalerna ska bli tillförlitliga.

Den här strategin fungerar bara om alla noder har minst 
två möjliga enheter framför sig själva. En enhet som bara 
har en enda tänkbar signalväg är mycket känsligare.

I de fl esta fall är det enkelt att uppnå den här 
redundansen – det enda som krävs är att fördela många 
loggenheter inom mätområdet, och placera mottagaren 
så att den står innanför många loggenheter. (a)

(a) Godkänt – många alternativ för redundant routing för alla enheter.
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(b) Ej godkänt – den röda loggenheten har bara 
en plats dit den kan skicka data, och allt som fi nns 
uppströms (åt höger) kommer inte att vara tillförlitligt.

(c) Ändra positionen för den röda loggenheten, så att 
den har mer än en plats att skicka data. Då förbättras 
räckvidden och samtidigt kommunikationens 
tillförlitlighet.
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I vissa fall kan det vara en fördel att lägga till eller fl ytta 
en enhet i syfte att förbättra redundansen:

1. Ibland kan det fi nnas begränsningar för radiosignalen, 
till exempel en smal dörröppning genom en tjock 
stålvägg. I sådana fall är det bra att ha ett par enheter 
på vardera sidan av dörröppningen (detta är bättre än 
att ha en ensam enhet på båda sidorna).

2. I vissa fall går det inte att få en ren radiosignalväg 
för loggenheter som står nära varandra rent fysiskt. 
En orsak till detta kan vara att de står på kuperad 
mark, på marknivå. I det här fallet kan det vara 
möjligt att lyfta upp vissa av loggenheterna så att 
de står högre upp än de övriga. Huvuddelen av 
loggenheterna måste skicka sina signaler via den 
upphöjda minoriteten. Om det inte är möjligt att 
fl ytta loggenheten på det här sättet kan det i stället 
gå att installera en mottagare som repeater.

Nätverket påverkas av antalet redundanta routingalternativ 
(antalet samverkande loggenheter inom räckhåll för 
varandra):
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Nätverket påverkas av antalet redundanta 
routingalternativ (antalet samverkande loggenheter inom 
räckhåll för varandra):

Antal samverkande loggenheter  
inom räckvidden

1

2–3

4–15

15–20

20+

Påverkan

En enda felpunkt. Ej idealisk.

Ett meshnätverk med 
alternativa signalvägar. Bra.

Ett tätt meshnätverk. Idealiskt.

Fler samverkande enheter än 
vad som behövs. Det går att 
minska räckvidden för att öka 
batteriets livslängd, men det är 
antagligen inte värt insatsen.

Om räckvidden reduceras 
(genom justering av 
känsligheten och därefter 
effektöverföring) kommer 
batteriet att hålla längre. 
Detta kan underlätta om 
systemet inte bildar ett robust 
meshnätverk automatiskt.
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7.6 Radiokonfiguration

7.6.1 Justera räckvidden

Det här avsnittet beskriver hur radioräckvidden kan justeras 
för varje loggenhet i meshnätverket genom ändring 
av parametrarna i radiokonfigurationsprogrammet. 
Det kan vara en fördel att reducera radioräckvidden 
i situationer där 20 eller fler loggenheter står inom 
varandras räckvidd, eftersom en sådan situation kan göra 
meshnätverket mindre robust.

I de flesta fall behöver dessa parametrar inte justeras, 
och en felaktig konfiguration kan påverka prestandan i 
radionätverket negativt. Du bör därför bara använda den 
här funktionen enligt rådgivning från Tinytags tekniska 
support.

7.6.2 Mottagningskänslighet

Den viktigaste parametern som påverkar 
radioprestandan är mottagningskänsligheten. 
Parametern justerar tröskelvärdet där mottagaren 
avkodar en mottagarsignal och jämför den med ett 
baströskelvärde på 9 dB över brusets bottenvärde.

Standardvärdet för den här parametern är noll dB. Värdet 
kan justeras mellan -6 dB och +6 dB.

I standardutförandet är radioräckvidden i regel 200 meter för 
Plus Radio produkter och 100 m för Ultra Radio-produkter.

Radioräckvidden kan minskas genom sänkning av 
känsligheten:

Ändring i dB Radioräckvidd
0 dB 100 % av räckvidden
-3 dB ~75 % av räckvidden
-6 dB ~50 % av räckvidden

Om räckvidden minskas på det här sättet påverkar detta 
de anslutningar till meshnätverket som har upprättats av 

loggenheterna. I vissa fall kan meshnätverket vara mindre 
robust för loggenheter som befinner sig inom räckvidden 
för mer än 20 övriga loggenheter.

Om området minskas kan batteriets livslängd också 
förlängas. Du kan även reducera den totala mängd 
radiotrafik som hanteras av en enhet genom att tillåta 
enheten att ignorera irrelevant avlägsen trafik. Detta kan 
dock ha motsatt effekt om resultatet blir att antalet hopp 
ökar innan datan kan nå mottagaren.

Radioräckvidden kan ökas om känsligheten höjs:

Ändring i dB  Radioräckvidd

0 dB  100 % av räckvidden

+3 dB  ~130 % av räckvidden

+6 dB  ~180 % av räckvidden

Känslighetsvärden över 0 dB kommer att öka enhetens 
energiförbrukning.

Högre känslighet innebär att enheten inte blir lika bra 
på att skilja mellan goda signaler och bakgrundsbrus. 
Den förbrukar då extra batterienergi på att avkoda falska 
signaler.

För en enhet som har permanent extern 
likströmsmatning är detta kanske inget problem. 

Observera att siffran är ett exempel på ett typiskt 
mätvärde. Siffran är inte något garanterat minimivärde. 
Värdet kan påverkas av många faktorer inklusive den 
omgivande fysiska miljön (byggnader, utrustning osv.) 
eller andra lokala radiosändare. 

7.6.3 Sändningseffekt

Radioräckvidden kan också justeras med 
sändningseffekten. Standardkonfigurationen innebär att 
enheterna sänder med maximal effekt. Om du vill minska 
räckvidden hos en loggenhet kan sändningseffekten 
sänkas stegvis med skjutreglaget. Lägsta effekt ger i 
regel en räckvidd som är 10 % av det normala.

Om räckvidden ska minskas är det oftast bäst att sänka 
känsligheten innan sändningseffekten reduceras. Du får 
då bästa möjliga signal-/brusförhållande.

7.7 Mycket långsamma loggningsintervall

Vissa av anslutningstiderna ovan är beroende av 
loggningsintervallet. Loggningsintervallet påverkar tiden 
för en loggenhet att ansluta till Radio Gateway-tjänsten. 
Tjänsten kommer i regel endast att avkänna  
en loggenheten när en mätning skickas.

Övrig information som också kan utlösa den här 
anslutningen överförs varje timme, och därför kommer 
loggenheter med mycket långsamma loggningsintervall 
fortfarande att ansluta utan alltför långa fördröjningar.

7.8 Mycket snabba loggningsintervall

Loggenheterna skickar i regel varje mätning när 
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den utförs. Om loggningsintervallet är snabbare än 
två (2) minuter skickas flera mätningar åt gången. Denna 
batchprocessen innebär att radiotrafikstockningar undviks 
samtidigt som kapaciteten maximeras.

Parametern Replikeringstidbas kan ändras om intervallet 
behöver justeras mellan överföringar av mätvärden. En 
dataloggenhet skickar inte mätningar oftare än en till två 
multipler av replikeringstidbasen.

Standardvärdet för den här parametern är en minut.

Observera att den här parametern inte är samma som 
mätintervallet som kan regleras via Tinytag Explorer och 
som i normalfallet är inställd på 10 minuter. I normala fall 
överförs mätvärdena så snart som de har tagits och de 
anländer till datorsystemet praktiskt taget omedelbart.

Parametern Replikeringstidbas kan ökas i syfte att spara 
batteri. Uppdaterade mätningar skickas då inte lika ofta 
till datorsystemet.

Exempel: om parametern Mätintervall är 10 minuter, och 
parametern Replikeringstidbas är 30 minuter, så kommer 
radiodataloggenheten att registrera tre till sex mätningar 
(30 till 60 minuter) innan alla värden skickas tillbaka till 
datorsystemet.

I och med reducerad överföringsenergi kan batteriet 
sparas.

7.9 Datastruktur

Alla mätningar skrivs till minnet och skickas nedströms 
så snart som mätvärdet har avlästs. Varje överfört 
mätvärde har loggenhetens serienummer plus ett 
mätsekvensnummer. Mätningarna kan därför inte 
sorteras fel eller registreras i fel ordning.

Radio Gateway-tjänsten använder dessa sekvensnummer 
för att hantera nya överföringar. Om sekvensnumren inte 
är i följd kräver enheten en ny överföring för att täcka in 
gapet.

Om Radio Gateway-tjänsten känner av ett gap när 
en loggenhet införs i Tinytag Explorer så frågar 
systemet användaren om nuvarande data ska visas, 
eller om systemet ska vänta tills att även den saknade 
informationen har lagts till.

Data överförs med cirka 6 k per minut.

Data kan överföras från flera loggenheter samtidigt. 
Systemet prioriterar loggenheter som Tinytag Explorer 
väntar på, samt loggenheter som är nästan klara.

Om datagapet inte kan fyllas i på grund av att alltför mycket 
tid har förflutit (cirka två veckor i standardutförandet) och 
loggenheten har skrivit över informationen i sitt eget 

minne kommer Tinytag Explorer att lämna ett mellanrum 
i kurvan.

7.10 Larm

Vid konfigurering av radionätverket kan du aktivera 
larmmeddelanden via e-post. Om ett larm utlöses 
skickas ett e-postmeddelande till den adress som har 
uppgivits under installationen. Här finns uppgifter om 
den loggenhet och prob som utlöste larmet.

Om larmet konfigureras kommer den kritiska parametern 
att samplas med några sekunders intervall. En 
larmindikator skickas omedelbart nedströms och denna 
visas omedelbart i Tinytag Explorer.

Radio Gateway-tjänsten skickar dock ingen larmvarning 
via e-post/SMS omedelbart. Varningen fördröjs i stället 
under fem minuter utifall att en annan loggenhet 
skulle aktivera ett annat larm. Därmed kan tjänsten 
skicka samtliga larmvarningar i ett och samma 
e-postmeddelande/SMS.

Observera även att batchprocessen som beskrivs under 
”Mycket snabba loggningsintervall” även gäller för 
larmindikatorer. En larmindikator kan behöva vänta upp 
till två (2) minuter innan någon radioöverföring sker på 
loggenheter som har snabba loggningsintervall.
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8  Knappar och lampor

Tinytag Radio-enheter har en lysdiodindikator som visar enhetens aktuella status:

Åtgärd

används ej

används ej

används ej

Tryck och håll in på/av-
knappen helt kort.

Tryck och håll nere on/off i 
tre sekunder.

Lysdiod

Inga indikeringar

Blinkar rött med fyra 
(4) sekunders intervall

Blinkar grönt med fyra 
(4) sekunders intervall

Den gröna indikatorn 
visas i en sekund.
Därefter följer en kort 
grön blinkning och en  
röd blinkning.

Den röda indikatorn  
visas i en sekund.

Status/Drift

Enheten är avstängd

Enheten är tillslagen men 
ett problem har uppstått. 
Antingen:
a) Batteriet är svagt. 
b) Enheten har ännu  

inte hittat sin plats  
i meshnätverket.

c) En larmindikator har 
aktiverats.

Kontrollera orsaken till 
problemet med hjälp  
av Tinytag Explorer.

Enheten är tillslagen 
och inga problem 
förekommer.

Enheten är tillslagen.

Enheten är avstängd.
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9  Snabb installation

9.1 Inledning

Det här avsnittet beskriver bästa arbetssätt vid installation 
av ett system i syfte att minimera tiden för att kontrollera 
att nätverket fungerar som förväntat.

Observera att avvikelser från den här processen inte 
orsakar några betydande problem – i värsta fall kan  
det ta en extra timme innan alla enheter visas.

9.2 Mottagaren först

Det första steget vid uppsättning av ett 
demonstrationssystem är placering av mottagaren. Den 
ska stå på en plats där den är inom räckhåll för många 
dataloggenheter. En upphöjd position kan underlätta.

Konfigurera och starta Radio Gateway-tjänsten.

Använd Tinytag Explorer och kontrollera att:

1. Tinytag Explorer har kunnat ansluta till Gateway-
tjänsten, och

2. Gateway-tjänsten har kunnat ansluta till mottagaren.

Detta ska bara ta några sekunder. Allt detta ska utföras 
innan några loggenheter startas.

9.3 Närliggande loggenheter därefter

De första loggenheterna som startas ska vara de som är 
närmast mottagaren.

Dessa loggenheter ska vara inom mottagarens direkta 
räckvidd och de ska ansluta med fullständiga prestanda 
inom några minuter.

Håll inte händerna runt loggenhetens antenn. En 
loggenhet skickar sin första överföring inom några 
sekunder från start. Radio Gateway-tjänsten ska då 
starta anslutningsprocessen. Om du håller handen runt 
antennen kan den här första överföringen förloras. I 
det här fallet (eller om mottagaren av någon anledning 
inte fångar upp den första överföringen) kommer Radio 
Gateway-tjänsten att ansluta vid nästa loggningsintervall.

9.4 Avståndsordning

De återstående loggenheterna ska startas med början 
hos den enhet som står närmast mottagaren – detta 
minimerar den tid som krävs för att alla ska kunna 
ansluta.

I de flesta fall ska dessa loggenheter upprätta en 
preliminär plats i meshnätverket och ansluta inom 
några minuter. I vissa fall kommer meshnätverkets 
inställningsprocess att låta dem ansluta efter 30 minuter.

9.5 Stressa inte

Om en loggenhet inte fungerar kan det vara frestande 
att flytta den lite grann. Och sedan flytta den igen. Och 
sedan starta om den. Sedan visar det sig att den ändå 
inte går igång och då kanske den flyttas ytterligare en 
gång.

Därefter ger man upp och går på lunch – och upptäcker 
att den fungerar efter lunchrasten.

Det tar tid att upprätta meshnätverket. Om den 
fysiska placeringen ändras kan det ta längre tid för 
meshnätverket att stabiliseras. Det krävs alltså ett visst 
tålamod.

9.6 Överföra nätverket till en ny plats

Vissa extra åtgärder kan vara nödvändiga för 
att minimera installationstiden om ett helt 
meshnätverkssystem flyttas till en ny fysisk plats.

Ställ in loggningsintervallet på alla loggenheter till 
två (2) minuter. Detta är tillräckligt snabbt för att få dem 
att ansluta, men inte så snabbt att fördröjningar får dem 
att fylla upp minnet med data som sedan måste laddas 
ned.

Radera loggenhetens minne. Observera att detta raderar 
alla avläsningar som redan har gjorts. Detta säkerställer 
att Radio Gateway-tjänsten inte behöver överföra all 
historisk data under installationen på den nya platsen.
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10  Felsökning

10.1 Statusindikator i Tinytag Explorer blinkar 
rött

Anslutningen mellan Tinytag Explorer och Radio 
Gateway-tjänsten har brutits. Klicka på statusfältet och 
tryck på Anslut. Detta kan antingen vara en anslutning 
i ett datornätverk eller en programbaserad anslutning 
inom samma dator.

Om ingen anslutning kan göras har ett problem uppstått 
i Radio Gateway-tjänsten. Om Gateway-tjänsten körs på 
en annan dator kanske den andra datorn är avstängd. 
Om tjänsten körs på samma dator kanske tjänsten inte 
har startats. 

Observera att den här indikatorn visar Ansluten så snart 
som Tinytag Explorer har anslutit till Radio Gateway-
tjänsten. Detta innebär inte att Gateway-tjänsten 
har anslutit till sin mottagare (via USB) eller till några 
loggenheter (via radio).

10.2 Brandväggens konfiguration

Tinytag Explorer måste kunna kommunicera med Radio 
Gateway-servern. Anslutningen sker med hjälp av TCP- 
och UDP-protokollen som gör det möjligt att köra dem 
på olika datorer. 

Anslutningen styrs av de brandväggar som kan finnas på 
dessa datorer. 

Installationsprogrammet för Tinytag Explorer konfigurerar 
automatiskt brandväggen i Windows så att anslutningen 
tillåts. I de flesta fall krävs därför ingen åtgärd. 

Om brandväggar från tredje part används måste de 
konfigureras så att de tillåter följande anslutningar: 

UDP-port 3927: För automatisk avkänning

TCP-port 3927:  För all annan kommunikation 
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11  Dataloggning

11.1 Inga stopp

Tinytag radiodataloggenheter startar loggningen så snart 
som de aktiveras. De behöver inte ”initieras”. Du kan 
justera alla konfigurationsalternativ (loggningsintervall, 
kanaler osv.) utan att stoppa loggningsprocessen.

11.2 Tidszoner

Radiodataloggenheter sparar en tidsstämpel med varje 
mätning. Tidsstämpeln kan spåras enligt GMT.

Observera att Tinytag Explorer visar tidsstämpeln enligt 
lokal tidszon. Tidsstämplarna som visas på kurvan eller 
på avläsningarna kommer alltså att variera för användare 
i olika tidszoner. De kommer också att ändras i anslutning 
till sommartid.

Tidsstämplarna påverkas inte av tidszonen för användaren 
som installerade eller konfigurerade dataloggenheten.

11.3 Aktuella avläsningar

Aktuella avläsningar uppdateras med några sekunders 
intervall. Uppdateringsintervallet förlängs när avläsningar 
visas från flera enheter (eller om flera användare visar 
avläsningar samtidigt). Observera att om den här 
funktionen används mycket så kan batteriets livslängd 
påverkas på grund av den extra radioaktiviteten.
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12  Andra Radio Gateway-funktioner

12.1 Modbus

Radio Gateway-tjänsten är en Windows-tjänst som körs 
24/7 och samlar in data från radiologgenheter.

Den insamlade informationen görs tillgänglig för andra 
program – först och främst Tinytag Explorer, men även 
diverse andra program via olika protokoll.

Radio Gateway-tjänsten ger ett vanligt gränssnitt 
(Modbus över TCP). Tjänsten ger läsåtkomst till 
dataloggenhetens konfiguration och omedelbara 
mätningar (den senast mottagna loggade mätningen).

Modbus kan vara ett smidigt alternativ för program  
som använder Tinytag dataloggenheter som en del  
i en industriprocess eller SCADA-system.

Mer information om Modbus hittar du i avsnitt 13.

12.2 Dataexport

Radiologgenheter överför mätningar och övrig 
information till en enda radiologgenhet via radiosignaler. 
Mottagaren skickar vidare informationen via en USB-
kabel och informationen samlas upp av Radio Gateway-
tjänsten.

Radio Gateway-tjänsten ger åtkomst till historiska 
loggade mätningar för program från tredje part. 
Mätningarna överförs som CSV-filer via http. En CSV-
fil genereras per loggenhet. URL-adresserna anges på 
Radio Gateway-serverns sidor.

Innehållet i dessa filer är en ögonblicksbild av aktuella 
data. Filen genereras automatiskt när en nedladdning 
begärs. Nedanstående exempel hämtades från  
http://hostname:3927/Exports/all_readings/8000455.csv

De första raderna i filen är en rubrik som består av:

•	 Diverse	egenskaper,	namn	samt	värde	i	de	första	två	
kolumnerna – till exempel Seriell och Nästa omstart.

•	 En	tom	rad.

•	 Två	rader	för	mätkolumnernas	titlar.	Dessa	kan	
till exempel avse maxvärde eller temperatur. För 
loggenheter som inte stöder avläsning av maximi- 
och minimivärden visar den här raden texten 
”Normal” i stället för maxvärdet.

Mätresultaten visas på efterföljande rader efter 
rubrikraden.

Den första kolumnen innehåller tidsstämplarna. 
Tidsstämplarna använder alltid GMT-tid och skrivs i 
ISO-format (åååå-mm-dd tt:mm:ss). Den andra och de 
efterföljande kolumnerna innehåller mätningar i SI-
enheter.

•	 Mätningarna	anges	i	tidsordning.

•	 Om	det	finns	ett	gap	på	grund	av	en	
kommunikationsfördröjning kommer mätningarna att 
hållas tillbaka tills att Radio Gateway-tjänsten har fyllt 
i gapet (dvs. när tidsordningen kan garanteras).

•	 Flera	användare	kan	hantera	data	i	CSV-format	utan	
att störa varandra.

I sällsynta fall kan en ”rad” med mätningar delas upp 
mellan efterföljande överföringar. Den sista raden 
hos en överföring innehåller hälften av de förväntade 
mätningarna. Den första raden hos nästa överföring 
innehåller samma tidsstämpel och resterande hälft av 
mätningarna. Detta händer om överföringen startas efter 
att Radio Gateway-tjänsten har börjat ta emot mätningar 
från loggenheten.

Om du vill se dessa filer klickar du först på ”Radio 
Gateway Status: Ansluten i nedre högra hörnet i Tinytag 
Explorer. Rutan som visas ska visa Anslutning upprättad 
till Radio Gateway-server”. Om du klickar på Radio 
Gateway Server kommer du till motsvarande sidor.

Fliken Exporter överst på sidan visar alla filer som 
finns tillgängliga för nedladdning. Data i den vänstra 
kolumnen (Rådata) kan hämtas och visas i Tinytag 
Explorer. Data i den högra kolumnen exporterar data 
i CSV-format. Varje fil identifieras av loggenhetens 
serienummer.
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CSV-filerna som länkas från sidan Exporter laddas 
alltid ned efter varje mätning. Detta är ineffektivt och 
krångligt för system som måste hållas uppdaterade vid 
spårning av nya mätningar när de händer. Om endast 
nya mätningar ska laddas ned måste specialprogram 
hålla reda på värdet på parametern Nästa omstart från 
föregående nedladdning. Detta värde ska läggas till den 
URL-adress som laddas ned. Exempel: mätningar som tas 
emot efter ovanstående ögonblicksbild kan hämtas från 
http://hostname:3927/Exports/all_readings/8000455.
csv?restart=1993

Observera att den här URL-adressen – som slutar 
på ?restart=1993 – visas inte någonstans på Radio 
Gateway-tjänstens webbsidor. Den måste genereras av 
det programsystem som vill utföra överföringar stegvis.

12.3 Eget Radio Gateway-tjänstprotokoll

Radio Gateway-tjänsten stöder ett enkelt textbaserat 
eget nätverksprotokoll som ger läs- och skrivbehörighet 
till loggenhetens konfiguration. Detta är det protokoll 
som används av Tinytag Explorer för att få tillgång till 
Radio Gateway-tjänsten.
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13  Modbus

13.1 Egenskaper och register

Modbus-protokollet ger läs/skrivbehörighet till 
numrerade 16-bit-register. Radiologgenheterna använder 
egna numrerade egenskaper som i vissa avseenden 
liknar Modbus-register.

Radio Gateway-tjänsten översätter automatiskt mellan 
dessa två system. Översättningen innefattar framför allt 
ändring av datatyper. Modbus-registren är alltid 16-bitars 
heltal, medan radiologgenhetens egenskaper har 
högnivådatatyper. Exempel: loggenhetens beskrivning är 
en sträng med begränsad längd. Loggningsintervallet är 
ett 32-bitars heltal.

Den här mappningen av egenskaper mot register genereras 
automatiskt. Olika enhetstyper har olika egenskaper och 
därför kan olika register också förekomma.

13.2 Enheter

Webbvyn i Radio Gateway-tjänsten har en flik med 
beteckningen Enheter. Fliken innehåller ett index över 
alla enheter som just nu eller nyligen har anslutits till 
Radio Gateway-tjänsten. Det finns länkar till sidor med 
uppgifter om varje enskild enhet. Nära toppen på dessa 
detaljerade sidor finns länken Modbus-register. Länken 
går till en sida som visar:

•	 Vilka	egenskaper	hos	loggenheten	som	visas	som	
Modbus-register

•	 Vilken	Modbus-adress	som	används	för	respektive	
egenskap

•	 Hur	många	Modbus-register	som	används	för	
respektive egenskap. Exempel: 32-bitars egenskaper 
kommer att spridas över två 16-bitars register.

13.3 Förväntade värden

Modbus-fliken på Radio Gateway-tjänstens webbvy visar 
det aktuella värdet för varje register på varje enhet.

Fliken Egenskaper visar motsvarande värden uttryckta  
i högnivådatatyper.

13.4 Enhetsidentifierare

Modbus-protokollet stöder upp till 254 enheter som 
alla identifieras av en särskild enhetsidentifierare. 
Enhetsidentifierare tilldelas automatiskt till enhetens 
serienummer.

Enhetsidentifieraren för respektive enhet visas på 
Modbus-flikens sida i Radio Gateway-tjänstens webbvy. 
Dessa värden sparas under programfiler för Tinytag 
Explorer, i json-format, i filen:

\Program Files\Tinytag\Tinytag Explorer\var\storage\
units.db

Du kan justera tilldelningen av identifierare för serienummer 
genom att stoppa Radio Gateway-tjänsten, redigera 
filen, och starta om.

Du kan även rensa aktuella uppdrag genom att stoppa 
Radio Gateway-tjänsten, radera den här filen, och starta 
om systemet. Detta kan vara nödvändigt på platser där 
över 254 enheter har använts och tagits ur drift, eftersom 
enheternas identifierare är reserverade för enheter som 
är ur drift.

13.5 Funktionskoder

Radio Gateway-tjänsten stöder endast Modbus 
funktionskod 0x03: Läs hållregister.

13.6 32-bitarsvärden

Alla värden som överstiger 16 bitar mappas på flera 
16-bitars register.

Det begärda paketet för funktionskod 0x03 (Läs 
hållregister) innehåller en byte med det antal register 
som ska läsas. Detta tolkas som det antal 16-bitars ord 
som ska överföras.

Vid begäran av 32-bitarsvärdet som startar vid adress 
50688 ska denna byte med ”antal register” ha värdet 2. 
Svaret innehåller informationen från två register: fyra bytes.

13.7 Uppdateringsstatus

De flesta register har ett motsvarande register som 
innehåller antalet sekunder sedan egenskapen 
senast uppdaterades från enheten. Vissa egenskaper 
uppdateras dagligen medan andra aldrig uppdateras. 
Egenskaper som innehåller aktuella mätningar uppdateras 
varje gång en mätning tas emot från enheten.

Dessa register innehåller värdet 0xFFFF om något fel skulle 
uppstå i bearbetningen av egenskapen. Det maximala 
normalvärdet (till exempel om egenskapen uppdaterades 
för mer än 65535 sekunder sedan) är 0xFFFE.

13.8 Ansluta enheter

Ingen Modbus-aktivitet kan förekomma förrän en 
enhet är helt ansluten. Enheten är helt ansluten 
när den har försvunnit från gruppen Anslutande i 
radionavigeringspanelen i Tinytag Explorer, och när 
enhetens egen detaljsida i Radio Gateway-tjänsten visar 
enhetens tillstånd som HAPPY.

Om en enhet inte är helt ansluten kan enhetens register 
inte avläsas. Radio Gateway-tjänsten returnerar då en 
felkod om otillåten dataadress.

Vid den här tidpunkten har registren under Aktuella 
avläsningar ännu inte uppdaterats. Alla register 
innehåller värdet 0xFFFF. För register med flytande 
komma motsvarar detta NaN. Dessa register uppdateras 
när den första mätningen tas emot, vilket sker vid nästa 
loggningsintervall.
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13  Modbus (fortsättning)

13.9 Egenskaper som saknas

Radio Gateway-tjänsten returnerar felkoden Otillåten 
dataadress om den begärda egenskapen inte har 
hämtats, eller om egenskapen saknas i enheten. Under 
normala omständigheter ska detta inte inträffa, men det 
kan hända om:

•	 Ett	register	begärs	motsvarande	en	diagnos-/
avbuggningsegenskap och Radio Gateway-tjänsten 
inte står i diagnosläge.

•	 Enheten	saknar	en	förväntad	egenskap.	Enhetens	
egenskaper stämmer inte överens med dess 
drivrutin i Radio Gateway-tjänsten. Detta kan 
inträffa vid användning av prototypenheter, eller vid 
förhandsversioner av Radio Gateway-tjänsten.

•	 Enhetens	detaljsida	kan	användas	för	att	bekräfta	
exakt vilka egenskaper som har mottagits av Radio 
Gateway-tjänsten.

13.10 Samtidiga anslutningar

Radio Gateway-tjänsten kan ha maximalt fyra 
(4) samtidiga Modbus/TCP-anslutningar.

Det finns inget ytterligare gränsvärde för samtidiga 
Modbus-transaktioner.

TCP-anslutningarna stängs om de har varit inaktiva i 
10 sekunder.

13.11 Modsak 

Modsak är ett Modbus-diagnosverktyg från tredje part. 
Verktyget finns på:  
http://www.wingpath.co.uk/modbus/modsak.php. Gemini 
Data Loggers använder Modsak men detta innebär 
inget godkännande eller någon rekommendation av 
produkten.

Enhetens detaljsida i Radio Gateway-tjänsten innehåller 
en nedladdningslänk till en Modsak-konfigurationsfil. När 
denna öppnas kommer Modsak att konfigureras för att 
visa de flesta registren från den valda enheten. När du 
trycker på Start-knappen söker systemet oavbrutet efter 
nya värden.

Observera att Modsak inte kan formatera Modbus-
register som textsträngar. Sådana register utelämnas 
därför från den nedladdade Modsak-konfigurationen.

Observera även att Modsak inte skiljer emellan signerade 
och osignerade värden. Alla värden formateras som 
signerade i Modsak, vilket inte behöver vara korrekt.
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14.1 Batterier

Radiodataloggenheter och mottagare levereras med 
alkaliska batterier som finns i handeln och är billiga att 
byta ut.

Om batterierna måste hålla längre eller klara större 
temperaturintervall finns litiumbatteriversioner 
med TGRF/ASCRF-artikelnummer. På grund av 
transportbestämmelser levereras litiumbatteridrivna 
loggenheter utan batterier till kunder i utlandet.

Loggenheter och mottagare som använder alkaliska 
batterier behöver två batterier. Enheter som använder 
litiumbatterier kräver bara ett batteri.

Det finns även nätdrivna radiologgenheter. 

Ultra Radio loggers som är nätdrivna ska enbart användas 
med ACS-0005. Plus Radio loggers ska enbart användas med 
ACS-0044.

14.2 Lågenergivarningar

Tinytag Explorer visar en blinkande symbol som varnar 
för svagt batteri. Symbolen visas i navigeringsfältet när 
batterispänningen i någon enhet har fallit under ett 
kritiskt värde.

Batterispänningen är kraftigt beroende av temperaturen. 
När batteriet börjar ta slut är det ganska sannolikt att 
varningen visas under kalla nätter. Varningssymbolen 
kan sedan slockna under dagtid när temperaturen stiger. 
Detta kan fortsätta i flera veckor innan batteriindikatorn 
börjar lysa med fast sken.

Varningar om svagt batteri visas inte i samma 
e-postsystem/SMS-system som larmen (eftersom man 
inte vill bli väckt mitt i natten med ett textmeddelande 
som informerar om att batterierna behöver bytas någon 
gång nästa vecka.)

14.3 Meshnätverkets effekt

En vanlig uppfattning är att loggenheter som fungerar 
som repeater i meshnätverket kör slut på batterierna 
snabbare än loggenheter som inte är repeater. Men 
detta stämmer alltså inte.

Batteriets livslängd i meshnätverket beror till största 
delen på antalet radiomeddelanden som en loggenhet 
kommer att höra. Batteriets livslängd blir något kortare i:

1. Nätverk med många enheter.

2. Nätverk som överför data med snabba 
loggningsintervall.

3. Nätverk som är spridda över stora ytor och där 
enheterna samtidigt står nära mottagaren. (I mindre 
nätverk står alla enheter nära mottagaren.)

Störningar från andra enheter som använder närliggande 
frekvenser kan också påverka batteriets livslängd.

14  Effekt

Varning - svagt batteri
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15  Överensstämmelse med direktiv

Gemini Data Loggers (UK) Limited försäkrar härmed att 
den här radiodataloggenheten överensstämmer med de 
väsentliga kraven och övriga villkor i direktiv 1999/5/EG. 
En kopia på denna försäkran om överensstämmelse kan 
fås på begäran. 

Den här utrustningen uppfyller gällande tekniska krav 
enligt SS-EN 300 220-1 och SS-EN 300 220-3 för en 
sändare i klass 7a samt en mottagare i klass 2.

Den överensstämmer med gällande tekniska krav  
på elektromagnetiska störningar/EMC enligt  
SS-EN 301 489-1 och SS-EN 301 489-3.

Observera för användare som omfattas av  
FCC-myndighetskrav:

Den här utrustningen har testats och befunnits 
överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter 
av klass A, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. 
Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot 
skadliga störningar när utrustningen används i en 
yrkesmässig miljö. Den här utrustningen genererar, 
använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om 
utrustningen inte installeras och används i enlighet med 
bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar 
i samband med radiokommunikation. Användning 
av denna utrustning i ett bostadsområde kan orsaka 
skadliga störningar som användaren är skyldig att 
åtgärda på egen bekostnad. 

Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har 
godkänts av tillverkaren kan innebära att användaren 
förbjuds att hantera utrustningen.
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Anteckningar





Gemini Data Loggers (UK) Ltd.
Scientific House, Terminus Road,
Chichester, West Sussex,
PO19 8UJ England.
www.tinytag.info

t: +44 (0)1243 813000
f: +44 (0)1243 531948
e: sales@tinytag.info
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